Aktivitetsplan
Kommitté: Ekonomi
Kommittémedlemmar: Christian Janson, Magnus Enocson, Lena Lindström
Senast uppdaterad: 2019-06-10

Vad
Budget, ta in från varje kommitté.
Ovanstående klart
Inventering av lager
Ovanstående klart
Inköp av informationsmaterial
Har diskuterats vid CS möte och köps in vid
behov.
Ta fram utskick till uppfödare ang. annons i
årsbok
Utskicket är framtaget och skickas ut under juni
Ta fram utskick till lokalklubbarna och uppfödare
ang. det fria medlemskapet.
Utskicket är framtaget och skickat till
lokalklubbarna 7/6. Kommer att skickas till
uppfödare under juni
Ta fram utskick till lokalklubbarna om
möjligheten att ansöka om aktivitetsstöd och
premisserna för detta.
Utskicket är framtaget och skickat till
lokalklubbarna 7/6
Se till att reseräkningar kommer in efter
genomförd aktivitet t.ex möte.
Kontrolleras att det genomförs löpande
Sponsringsmall för företag.
3st mallar med olika sponsringsnivåer framtagna
och dessa ska finjusteras innan beslut.
Ta fram utskick till lokalklubbarna om deras
ansvar att kontrollera medlemskap i SDK vid
utställning, jaktprov samt viltspårsprov.
Utskicket framtaget vid mars mötet, finjusteras
under våren och skickat 7/6
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Kontrollera de av lokalklubbarna inskickade
mejladresserna samt testa dessa
Samtliga mejladresser är kontrollerade och
bekräftade via mejl under vecka 20-21
Sammanställa allt som ska med i utskick till
stämmodelegaterna. Skickas senast 20/5 per
brev och senast 25/5 på mejl.
Allt sammanställt och skickat 3 veckor före
stämman, 2st via post 20/5 samt 140st via mejl
den 23/5
Sammanställa en lista över uppfödare och
kennlar för utskick av informationsmaterial från
CS.
Listan är påbörjad och kommer att kompletteras
med hjälp av lokalklubbarnas styrelser och
avelsråd.
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